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A leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit.) é uma leguminosa originária do México, 
encontrada em toda região tropical, sendo muito empregada no reflorestamento de áreas 
degradadas, uma vez que melhora as qualidades físicoquímicas e biológicas do solo. O 
manejo da matéria orgânica é essencial já que é a principal reserva de nitrogênio (N) e 
responde por grande parte da capacidade de troca de cátions (CTC) do solo, estimada em 56 a 
82% nos solos tropicais. A elevação do teor de carbono em solos desgastados permite a 
elevação da CTC, favorecendo a retenção de cátions e a conseqüente redução da sua 
lixiviação, como também o aumento na reserva de N e a melhoria da estrutura do solo. Para a 
realização deste trabalho, foram escolhidos três tipos de amostras, verificou-se qual 
apresentou melhor desenvolvimento com objetivo de estabelecer correlações entre a 
fertilidade e as variáveis de crescimento em altura. O presente ensaio foi instalado na casa de 
vegetação, foram controlados os fatores água, temperatura do ar e irradiância solar no interior 
de coberturas artificiais, tamanho dos tubetes. As amostras foram chamadas de 1, 2 e 3, e 
foram caracterizadas respectivamente em Solo “arenoso” (Planossolo Háplico), Solo 
“argiloso” (Argissolo Amarelo- Horizonte B), Substrato produzido pelo Viveiro do Instituto 
de Floresta da UFRRJ (composto de 40% esterco bovino, 30% argila e 30% areia), 
distribuídas em 54 tubetes, 18 para cada tipo. Ao final de 96 dias, foi medida a altura das 
plantas, sendo que na amostra 1, 50% das sementes germinaram, o número de sementes que 
não germinaram foi relativamente alto pelo fato da leucena não se desenvolver 
satisfatoriamente em solos ácidos, latossólicos com alto teor de alumínio e deficientes em 
cálcio, molibdênio e zinco, na amostra 2, aproximadamente 61% das sementes germinaram, e 
na amostra 3, aproximadamente 89% das sementes germinaram. A amostra 3 em comparação 
com as outras teve uma diferença média estatisticamente significativa, isso pode ser explicado 
pelas características físicas e químicas deste solo. Houve correlações entre a fertilidade das 
amostras e o crescimento do vegetal, sendo que o melhor desenvolvimento em altura se deu 
na amostra 3, uma vez que o solo equilibradamente composto de areia proporciona maior 
poder de aeração, a argila permite maior fixação dos elementos essenciais e a matéria 
orgânica sendo a principal fonte de nutrientes. 
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